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Проєкт передбачав аутсорсинг 
бізнес-процесів компаній, яким необ-
хідно публікувати друковані матеріали 
будь-якого роду — від наукових статей 
до художньої літератури. Так, на замов-
лення компанії ABB з першим тиражем 

у 900 екземплярів була випущена 
книга «Богиня електрики». Обсяг книги 
становить 146 сторінок. Видання зареє-
стровано в Російській книжковій палаті 
й має міжнародний номер ISBN.



Завдання
Увесь процес, зокрема подальший друк 
900 примірників, потрібно було організувати 
в достатньо стислі терміни, оскільки клієнт 
планував представити книгу до святкування 
Нового року. Два тижні пішло на те, щоб у тісній 
співпраці з автором виконати вичитку й кілька 
разів перевірити текст.

Ілюстрації було створено наново одним із наших 
штатних дизайнерів з урахуванням вказівок видав-
ництва, щоб встигнути надрукувати весь тираж 
до визначеного терміну. Було розроблено три 
дизайн-макети книги й розглянуто різні полігра-
фічні технології, що дало змогу знайти варіанти, 
які підходять під бюджет клієнта.

Рішення
Підтримуючи постійний діалог з автором і видав-
ництвом, нам вдалося виключити будь-які непо-
розуміння та виділити моменти, які вимагали 
особливої уваги.

Успіху проєкту сприяла злагоджена командна 
робота й ефективна організація процесу за участю 
різних штатних фахівців — коректорів, дизайнерів, 
верстальників та проєкт-менеджерів.

Нині йде процес посилення всіх регуляторних 
і нормативних вимог до підприємств різних 
галузей промисловості. Компанія Janus Worldwide 
є глобальним постачальником повного спектру 
послуг багатомовного перекладу й локалізації 
в технічних галузях і має сертифікати ISO 9001, 
ISO 17100 та ISO 13611, що забезпечує додат-

ковий контроль якості проєктів, зокрема 
у сфері важкого машинобудування, високих 
технологій і електроніки, автомобілебу-
дування, обробної, хімічної та аерокос-
мічної промисловості.

Відгук автора

Дмитро Бородін.
Автор понад 50 наукових робіт, 
зокрема трьох монографій 
і чотирьох патентів.

Між нами відразу виникла взаємна довіра, і я став 
справжнім членом команди. Верстка, дизайн 
і коректура просувалися швидко, без затримок 
і бюрократичних зволікань. Коли я побачив 
результат роботи дизайнера, я зрозумів, що він 
повністю перетворив мою книгу, за що я дуже 
вдячний. Робота коректорки також заслуговує 

найвищої оцінки. Ми провели багато годин, 
працюючи разом, і внесли сотні й сотні цінних 
правок... Завдяки її чудовим навичкам, скрупульоз-
ності й відповідальності ми значною мірою змогли 
покращити текст. Плід нашої спільної з командою 
праці перевершив мої найсміливіші очікування. 
Я в захваті! Десять із десяти — я б навіть поставив 
11, якби міг! Сподіваюся, що в нас ще неодноразово 
буде можливість попрацювати разом над моїми 
майбутніми книгами. Без сумнівів, так і буде, 
і наступного разу ми впораємося ще краще!
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